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Jednička
na trhu

Záruka
5 let

Technický návrh
zdarma

Jsme největší český výrobce garážových vrat, předokenních rolet a žaluzií.

Na rolety, žaluzie i motor
získáte 5letou záruku.

Zdarma provedeme zaměření
a cenovou nabídku.

Výroba
na míru

80 poboček v ČR
a na Slovensku

Rychlý
servis

Rolety i žaluzie vyrobíme na milimetr
přesně podle rozměrů Vašich oken.

Najdete nás i v Polsku,
Německu a Rakousku.

Díky vlastní výrobě máme vždy
dostupné náhradní díly.

Široký výběr
příslušenství

Český
výrobek

Výběr
z 2 500 barev

Nabízíme množství bezpečnostních
prvků i způsobů ovládání

Vše vyrábíme sami a používáme
kvalitní materiály ze zemí EU.

Design lze doladit v mnoha barevných
provedeních a imitacích dřeva.
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VENKOVNÍ ŽALUZIE

LOMAX C80, S93,
Z93 A Z70

Venkovní žaluzie
LOMAX C80, S93 A Z93

Nechte slunce a žár před okny! Venkovní žaluzie
jsou při stínění velmi účinné. Zachyťte sluneční svit!
Ochráníte tak Váš domov a jeho zařízení
před nežádoucími účinky slunečního záření.
Elegantní vzhled navíc dokonale „vyladí“ Váš dům.

Stín dle Vašich požadavků
20

Lamela C80

Silver 9006

Dark Silver 9007

Bronz 780

Antracit 7016

Lamela S93 s mezilamelovým těsněním

Silver 9006

Dark Silver 9007

Bronz 780

Antracit 7016

RAL 7001

RAL 7012

White 9016

Brown 8014

Moderní design.
Řešení venkovních žaluzií v moderním designu.
Nejpoužívanější venkovní zastínění současnosti.

Lamela Z93 a Z70 s mezilamelovým těsněním

Možnost zapuštění do fasády
nebo s viditelným krycím plechem.
Český výrobek špičkové kvality.
Záruka, servis a zázemí stabilní společnosti.

Silver 9006

Dark Silver 9007

Bronz 780

Antracit 7016

RAL 7001

RAL 7012

White 9016

Brown 8014

Výrazná úspora energie.
Žaluzie výrazně sníží náklady
na klimatizování budov.
Ruční i elektrické ovládání žaluzií.
Plynulé natáčení lamel.
Doplněk zabezpečení Vašeho domova.
Díky automatizaci žaluzií „jste stále doma“.
Vhodné pro novostavby i dodatečnou montáž.
Precizní provedení a dlouhá životnost.
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INSTALACE ŽALUZIÍ

S PŘIZNANÝM KRYCÍM
PLECHEM

instalace žaluzií
S PŘIZNANÝM KRYCÍM PLECHEM

Hliníkový krycí plech se používá u žaluzií vysunutých
před fasádou nebo když není horní box uložen pod fasádou.
Zakrývá žaluzie po vytažení a chrání je před povětrnostními
vlivy. Kotví se do rámu okna, ostění nebo nadpraží.

Jednoduchá montáž kdekoliv
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Vhodné řešení pro rekonstrukce.
Citlivé vsazení žaluzií do prostředí domu.
Kryty žaluzií jsou barevně sladěny
s lamelami a případně i parapety.
Záruka vysoké kvality.
Výrazná světelná pohoda dle Vašich potřeb.
Možnost ručního i elektrického ovládání.
Výběr žaluzií v barevných provedeních.
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instalace žaluzií
S PŘIZNANÝM KRYCÍM PLECHEM

Možnost instalace automatického řešení.

INSTALACE ŽALUZIÍ

DO PODOMÍTKOVÉ
SCHRÁNKY

Instalace žaluzií
DO PODOMÍTKOVÉ SCHRÁNKY

Velmi elegantní řešení, kdy je box se žaluzií schovaný pod fasádou
a zvenčí budovy není vidět. Řešení je vhodné jak pro nové stavby,
tak i pro důsledné rekonstrukce. Díky podmítkové schránce, která
je zapuštěna do fasády, tvoří venkovní žaluzie přirozenou součást
Vašeho domu.

Žaluzie přirozenou součástí domu
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Kompaktní žaluzie.
Vhodné řešení pro novostavby a rekonstrukce.
Možnost využití ke každému okennímu rámu.
Výrazná světelná pohoda
dle Vašich potřeb.
Výběr žaluzií v barevných provedeních.
Ruční i elektrické ovládání žaluzií.
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Instalace žaluzií
DO PODOMÍTKOVÉ SCHRÁNKY

Možnost instalace automatického řešení.

INSTALACE ŽALUZIÍ

DO PŘEKLADU

Instalace žaluzií
DO PŘEKLADU

U montáže do překladu je potřeba se žaluziemi počítat už v návrhu
domu. Díky této technologii je box společně s lištami zazděn
ve fasádě domu a spolehlivě plní svou funkci. Výhodou instalace
je, že žaluzie po vytažení nebrání výhledu a jsou dokonale skryté
před nepřiznívými povětvrnostními vlivy. Žaluzie LOMAX můžeme
nainstalovat např. do překladu HELUZ.

Čistá práce
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Vhodné řešení pro novostavby.
Estetický způsob instalace žaluzií.
Vodicí lišty žaluzií jsou zapuštěny ve zdivu.
Dokonalá přilnavost omítek
díky cihlovému provedení
vnějších stran překladu.
Výrazná světelná pohoda
dle Vašich potřeb.
Možnost ručního i elektrického ovládání.
Výběr žaluzií v barevných provedeních.
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Instalace žaluzií
DO PŘEKLADU

Možnost instalace automatického řešení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽALUZIÍM

MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ POHONEM
Komfortní ovládání
K ovládání žaluzie stačí pouze jeden stisk
tlačítka na dálkovém ovladači nebo krátké
pootočení ovládacím kolečkem. Možnost
oboustranného naklápění lamel (u typu C80).
Úspora energie
Motorizované žaluzie neslouží jen jako
designový prvek. Pokud jsou doplněny o čidla,
která reagují na povětrnostní podmínky, mohou
snižovat náklady na chlazení či vytápění budovy.
Prodlužte životnost svých žaluzií
Díky větrnému čidlu jsou žaluzie chráněny
před poškozením. Fouká‑li příliš silný vítr,
žaluzie se automaticky zatáhnou.
Pohony drátové
Pohony J4WT je možno zapojovat paralelně.
Díky tomu můžete ovládat až tři pohony jedním
tlačítkem a ušetříte za další elektronická zařízení!
Pohony na dálkové ovládání
Pohony J4RTS mají vestavěný přijímač
dálkového ovládání, díky kterému lze použít další
příslušenství bez dodatečné elektroinstalace.
Povely jsou přenášeny radiovým signálem.

Příslušenství k žaluziím
RUČNÍ OVLÁDÁNÍ KLIKOU
MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ POHONEM

Dálkový ovladač

Větrné
a sluneční čidlo
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Interiérové
sluneční čidlo

Fasádní
sluneční čidlo

Žaluzie můžete ovládat také
ručně pomocí kliky s převodovkou
v bílé nebo v šedé barvě.

VENKOVNÍ ŽALUZIE
INTELIGENTNÍ DOPLNĚK

Moderní design –
individuální vzhled

Soukromí a bezpečnost
ve Vašich rukách

Žaluzie LOMAX jsou navrženy tak, aby nerušily
estetiku fasády, ale naopak ji doplňovaly. Atraktivní
a funkční design lamel různých provedení lze
kombinovat s širokou škálou barev. Nabízí se tak
řešení pro každou stavbu a architekturu.

Lamely lze nastavit mnoha způsoby. Jedním z nich
je, že do interiéru sice půjde denní světlo, vidět
dovnitř ale nebude. Žaluzie tak slouží i k ochraně
soukromí Vaší domácnosti.

Světelná pohoda v interiéru
Žaluzie odstíní až 94 % světla. Plynulé nastavování
lamel umožňuje vytvořit optimální světelnou
pohodu. Žaluzie mohou mít motorový pohon
a inteligentní čidlo, které reaguje na vnější světelné
podmínky. Prostřednictvím žaluzií je tak možné
regulovat přísun světla do domu.

Čidla mohou být naprogramována na změnu
regulace během dne. Odlišná nastavení v určité
denní doby tak odradí případné zloděje, tipující si
objekty na vykradení.

Stop přehřátému interiéru
Chcete mít doma tak akorát? Potom sluneční
paprsky především v letním období vůbec
nepouštějte do interiéru.
Naše venkovní žaluzie je zastaví ještě před okny
a odstíní tak až 94 % slunečního záření. Různé
varianty nastavení navíc umožňují regulovat vnitřní
teplotu podle potřeby.
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